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ZADEVA: Odgovori na vprašanja in pobude 



    
 

O B Č I N A 

SLOVENSKA BISTRICA  

O b č i n s k a  u p r a v a 
Oddelek za finance in računovodstvo 

 

Kolodvorska ul.10,  2310 Slovenska Bistrica 

telefon:  h.c. + 386 2 / 843 28 00,   fax:  + 386 2 / 81 81 936   e-mail:  obcina@slov-bistrica.si 

uradna spletna stran:  http://www.slovenska-bistrica.si 

 

Številka: 033-4/2018-5 

Datum: 28. marec 2018 

 

Odgovor na vprašanje g. Ludvika Repoluska, postavljenega na 20. redni seji OS dne 

20.2.2018 

 

Vprašanje: »Pozivam vas, da mi posredujete skupni znesek pobrane parkirnine za vsako leto 

posebej, prav tako pa tudi znesek za vsak posamezni parkomat za vsako leto posebej in sicer za 

obdobje od 1.1.2014 do 1.1.2018.« 

 

Odgovor:  

 

Skupne zneske pobrane parkirnine po posameznih letih vam podajamo v spodnji tabeli: 

 

Leto Znesek pobrane parkirnine v eur 

2014 19.627,41 

2015 21.934,38 

2016 23.189,25 

2017 24.914,84 

 

Evidence po posameznih parkomatih pa ne vodimo, zato vam na žalost informacij ne moremo 

podati. 

 

S spoštovanjem,     

 

 

 

 Vodja oddelka: 

 Jožica Jurič, spec.posl.ek. 
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O  B  Č  I  N  A 

SLOVENSKA BISTRICA  

O b č i n s k a   u p r a v a 

Oddelek za splošne in pravne zadeve 
 

Kolodvorska ulica 10,  2310 Slovenska Bistrica 

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 54   fax: + 386 2 / 81 81 141   e-mail: obcina@slov-bistrica.si 

uradna spletna stran: www.slovenska-bistrica.si 

 

Številka: JTS-0418 

Datum: 26. 3. 2018 

 

 

            O B Č I N A 

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

 

ZADEVA: Odgovor na vprašanja občinskega svetnika g. Draga Capla 

  

Vprašanje:  
»Kako daleč so terminsko dejavnosti z nadaljevanjem izgradnje zahodne obvoznice? Prosim 

za obširnejši pisni odgovor.« 

 

Odgovor: 

Uvodoma je potrebno povedati, da izgradnjo II etape zahodne obvoznice vodi in financira 

Republika Slovenija, Direkcija za ceste. Glede na skupne sestanke z Direkcijo za ceste in 

Impolom vas obveščamo, da je projekt trenutno v fazi idejnega projektiranja in odkupa 

zemljišč (trenutno se pripravljajo cenitve zemljišč).  Predvideva se faznost izgradnje druge 

etape, in sicer najprej gradbena dela za izgradnjo kablovoda za potrebe podjetja Impol, 

naknadno pa še izgradnja cestne infrastrukture. 

 

 

 

S spoštovanjem, 

 

                                                                                         Janja Tkavc Smogavec 

                                                             Vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve 
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O  B  Č  I  N  A 

SLOVENSKA BISTRICA  

O b č i n s k a   u p r a v a 

Oddelek za splošne in pravne zadeve 
 

Kolodvorska ulica 10,  2310 Slovenska Bistrica 

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 54   fax: + 386 2 / 81 81 141   e-mail: obcina@slov-bistrica.si 

uradna spletna stran: www.slovenska-bistrica.si 

 

Številka: JTS-0418 

Datum: 26. 3. 2018 

 

 

            O B Č I N A 

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

 

ZADEVA: Odgovor na vprašanja občinskega svetnika g. Tomaža Godca 

  

Vprašanje:  
Zanima ga, kaj se dogaja s stavbno pravico Žar burger, saj še vedno posluje na začasni 

lokaciji? 

 

Odgovor: 

Žar Burger je začel 23. 3. 2018 obratovat na Partizanski ulici pri »stari telovadnici«. 

 

 

 

S spoštovanjem, 

 

                                                                                         Janja Tkavc Smogavec 

                                                             Vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve 
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O  B  Č  I  N  A 

SLOVENSKA BISTRICA  

O b č i n s k a   u p r a v a 

Oddelek za splošne in pravne zadeve 
 

Kolodvorska ulica 10,  2310 Slovenska Bistrica 

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 54   fax: + 386 2 / 81 81 141   e-mail: obcina@slov-bistrica.si 

uradna spletna stran: www.slovenska-bistrica.si 

 

Številka: JTS-0418 

Datum: 26. 3. 2018 

 

 

            O B Č I N A 

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

 

ZADEVA: Odgovor na vprašanja občinskega svetnika g. Ludvika Repoluska 

  

Vprašanje:  
-»na nepremičninah štev. 709/1 in 709/2 obe k.o. 753 Slovenska Bistrica (vrtovi pri ZD 

Slovenska Bistrica) predlagam zaradi neurejenosti oklice samih vrtov, odvrženih različnih 

odpadkov, ter vožnje po zelenicah, da e preko sredstev lokalnega obveščanja pozove, da se 

zglasijo na občini, kjer se bo razdelilo in evidentiralo zemljišče uporabnikom npr,. za 

minimalno letno najemnino, s tem pa bo omogočena preglednost uporabnikov in morebitne 

kršitve – onesnaževanje same okolice in podobno.« 

 

Odgovor: 

Nepremičnini štev. 709/1 in 709/2 k.o. 753 Slovenska Bistrica sta v denacionalizacijskem 

postopku za vrnitev premoženja družini Attems. Na naroku dne 7. 3. 2018 je sodnica 

povedala, da bo o omenjenih parcelah 709/1 in 709/2 k.o. 753 Slov. Bistrica izdala vmesno 

sodbo s katero bo odločila o zahtevku družine Attems glede vrnitve navedenih nepremičnin v 

naravi. Po izdaji pravnomočne sodbe, v kolikor bo odločeno, da se navedeni nepremičnine ne 

vračata v naravi, bo Občina Slovenska Bistrica pričela z urejanjem zemljišč. 

 

 

 

S spoštovanjem, 

 

                                                                                         Janja Tkavc Smogavec 

                                                             Vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve 

mailto:obcina@slov-bistrica.si
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O B Č I N A 

SLOVENSKA BISTRICA 

O b č i n s k a  u p r a v a 

Oddelek za družbene dejavnosti 
 

Kolodvorska  ulica 10,  2310 Slovenska Bistrica 

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00, 843 28 20   fax: + 386 2 / 843 28 50  e-mail: obcina@slov-bistrica.si 

uradna spletna stran: http://www.slovenska-bistrica.si 

Številka: 21/2018-DSO 

Datum: 27.03.2018 

 

            O B Č I N A  

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

ZADEVA: Odgovori na vprašanja občinskega svetnika, g. Stanislava Zajška 

izražena na 20. redni seji občinskega sveta, dne 20.02.2018 

 

Vprašanji: 

1. Ker se stara prebivalstvo in so kapacitete domov zasedene vas sprašujem ali se 

razmišlja o širitvi doma upokojencev? 

2. Ker bo občina Slovenska Bistrica na prirastek prebivalstva kmalu mestna občina ali se 

razmišlja o varovanih stanovanjih, lahko tudi o domskih skupnostih, ki so že v Švici in 

nekaterih evropskih državah. 

Odgovor: 

Zagotavljanje kapacitet  za institucionalno  varstvo starejših oseb,  je v pristojnosti 

Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Žal  pristojno ministrstvo že  

vrsto let ne sledi  potrebam, ki se izkazujejo na tem področju.  V preteklem letu je pristojno 

ministrstvo  podelilo koncesije zasebnim  izvajalcem  institucionalnega varstva  v obsegu  220 

mest za standardne  in nadstandardne programe, kar pa je  kaplja v morje, glede na  čakalne 

sezname , ki jih vodijo   domovi za starejše. 

Dom v Slovenski Bistrici, ki je začel delovati  decembra 2013 je Občina zgradila s sredstvi  

proračuna   in  sofinancerskimi  EU sredstvi. Zavedamo  se  dejstva , da glede na demografsko 

sliko   potrebujemo  dodatne kapacitete, vendar je potrebno  opozoriti na finančno  situacijo . 

Država  iz leta v leto zmanjšuje sredstva občinam , hkrati  pa   nalaga  oz. prenaša  naloge na  

lokalno skupnost zanje pa ne zagotavlja sredstev. Prav tako pa  ni  možnosti za pridobitev   

EU sredstev za ta namen. In v kolikor se bo trend zmanjševanja sredstev občinam  nadaljeval, 

Občine  ne bodo  več sposobne  izvajat  nalog za katere so pristojne ne pa da bi še lahko 

prevzemale  obveznosti – investicije , ki so v pristojnosti   države oz. resornih ministrstev. 

Naloga Občine je, da skrbi za dobrobit  svojih občanov, tako  za najmlajše kot  tudi za  

starejšo populacijo  in zato si bomo v prihodnje prizadevali  za dodatne  kapacitete v domu 

kot tudi za  druge oblike  bivanja in oskrbe  starejših, vendar   mora tudi   država na tem 

področju  določene ukrepe in usmeritve glede  te problematike.  

 

S spoštovanjem, 

 

                                                                                               Irena Jereb, 

                          vodja oddelka  

                  za družbene dejavnosti   

mailto:obcina@slov-bistrica.si
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O B Č I N A 

SLOVENSKA BISTRICA 

O b č i n s k a  u p r a v a 

Oddelek za okolje in prostor 
 

Kolodvorska  ulica 10,  2310 Slovenska Bistrica 

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00, 843 28 10   fax: + 386 2 / 81 81 141   e-mail: obcina@slov-bistrica.si 

uradna spletna stran: http://www.slovenska-bistrica.si 

Številka: __/2018 

Datum: 28. 03. 2018 

 

            O B Č I N A  

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

 

ZADEVA: Odgovori na vprašanja občinskega svetnika, g. Dr. Andreja Godca 

izražena na 20. redni seji občinskega sveta, dne 20.02.2018 

 

 

Vprašanja: 

Opozoril je na zagotavljanje varnostnih razmer v naselju Pragersko Gaj ob prenosu državne 

ceste Pragersko – Gaj – Hajdina, da se uredi vsaj talna prometna signalizacija. 

 

 

Odgovori: 

Na omenjeni cesti se izvajajo nujna vzdrževalna dela kot je krpanje udarnih jam, vzdrževanje 

vertikalne prometne signalizacije in obnova talnih označb. Talna prometna signalizacija bo 

obnovljena po planu rednega vzdrževanja cest, seveda pa je to povezano tudi z vremenskimi 

razmerami. 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

Pripravil: 

Marko Pučnik 

 

Vodja Oddelka za okolje in prostor: 

        Milan Ozimič 

mailto:obcina@slov-bistrica.si
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O B Č I N A 

SLOVENSKA BISTRICA 

O b č i n s k a  u p r a v a 

Oddelek za okolje in prostor 
 

Kolodvorska  ulica 10,  2310 Slovenska Bistrica 

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00, 843 28 10   fax: + 386 2 / 81 81 141   e-mail: obcina@slov-bistrica.si 

uradna spletna stran: http://www.slovenska-bistrica.si 

Številka: __/2018 

Datum: 28. 03. 2018 

 

            O B Č I N A  

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

 

ZADEVA: Odgovori na vprašanja občinskega svetnika, g. Dušana Leskovar 

izražena na 20. redni seji občinskega sveta, dne 20.02.2018 

 

 

Vprašanja: 

1. Daje pobudo, da se na Kajuhovi ulici, ki prečka novo obvoznico, zaradi preglednosti 

postavi cestno ogledalo. 

 

2. Zanima ga tudi, kaj je s pobudo za postavitev ogledala pri kapelici v Slovenski Bistrici? 

 

 

Odgovori: 

1. Po projektu, ki je upošteval vso veljavno zakonodajo o projektiranju cest prometno 

ogledalo ni predvideno. Za objekt je bilo izdano tudi uporabno dovoljenje 

 

2. Pobuda je bila poslana na Direkcijo RS za infrastrukturo. 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

Pripravil: 

Marko Pučnik 

 

Vodja Oddelka za okolje in prostor: 

        Milan Ozimič 
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O B Č I N A 

SLOVENSKA BISTRICA 

O b č i n s k a  u p r a v a 

Oddelek za okolje in prostor 
 

Kolodvorska  ulica 10,  2310 Slovenska Bistrica 

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00, 843 28 10   fax: + 386 2 / 81 81 141   e-mail: obcina@slov-bistrica.si 

uradna spletna stran: http://www.slovenska-bistrica.si 

Številka: __/2018 

Datum: 28. 03. 2018 

 

            O B Č I N A  

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

ZADEVA: Odgovori na vprašanja občinskega svetnika, g. Mira Juharta 

izražena na 20. redni seji občinskega sveta, dne 20.02.2018 

 

 

Vprašanja: 

1. Predlagal je postavitev večje usmerjevalne table v novem rondoju pri Impolu za kraj 

Tinje. 

2. Na Veleniku se naj postavi dodatna usmerjevalna tabla za naselje Črešnjevec. 

3. Opozoril je na poškodbe na vozilih zaradi ne vzdrževane ceste v naselju Leskovec. 

4. Podal je še pisno vprašanje TD Viničar, in sicer: 

»Na zadnji seji upravnega odbora TD Viničar Zg. Polskava, smo se ob pregledu 

opravljenega dela društva v preteklem letu in pripravi programa dela za leto 2017, 

srečali tudi z aktualnim problemom, ki je že dlje časa predmet žolčne razprave in 

povzroča jezo med občani – odstranjen Brčev most. 

Preteklo je že kar nekaj let, odkar je most odstranjen, vendar ni do danes še ničesar 

znanega, kako se zadeva rešuje. Informacije s terena so nepopolne in nepreverjene, 

zato želimo odgovore od najodgovornejših, ki bi jih podali na zboru članov v začetku 

februarja 2017. 

Razprava o mostu je bila že obravnavana na zadnjem zboru krajanov, vendar kot je 

videti, dlje od obtoževanja, kdo je kriv, nismo prišli. Prav zato se v imenu prizadetih 

občanov obračamo na zgornja naslova za odgovor. Iz stališča varnosti otrok in 

starejših, ki sami ne vozijo oziroma nimajo avtomobila za prevoz in bivajo na 

področju Ogljenšaka, Kočnega …, postaja problem iz dneva v dan vse bolj nevaren. 

Le ti morajo pešačiti na izredno nevarnem, ozkem delu odseka Partizanske ceste, nekaj 

sto metrov od gasilskega doma v smeri proti bivšem gostišču Kalan. Mimo njih pa 

drvijo z raznimi prevoznimi sredstvi. Ta del cestišča kar sam kliče po nesreči, saj je že 

za mladega in zdravega človeka srečanje z mimo vozečimi vozili stresno, kaj šele za 

starejše in otroke. Še posebno sedaj v času pametnih telefonov, ko je vse več mladih 

voznikov, ki drvijo po naših ulicah in pri tem uporabljajo mobitele. Verjetno si nihče 

od nas, še manj pa od vas, ki ste odgovorni za varno bivanje na območju naše občine, 

ne želi žrtev zaradi zavlačevanja s prepotrebnim mostom, ki bi zmanjšal tveganje za 

nesrečo. Most – brv preko potoka Polskava bi omogočila varno pot po vzporedni 

Mladinski ulici do njihovih domov. V končni fazi za pešce ni pomembna velikost 

mostu, kar še sedaj dokazuje položena deska čez reko na tem mestu. Dovolj je brv, 

mailto:obcina@slov-bistrica.si
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katera ne pomeni finančno obremenitev, ki ne bi bila izvedljiva, bi pa premostila 

težave, dokler ne bi zbrali dovolj sredstev za most. Na zgornja naslova se obračamo z 

željo po čimprejšnji realizaciji mostu – brvi čez reko Polskavo, ki bi povezala 

Mladinsko ulico s Partizansko oz. zaselke na tem področju (bivši »Brčev« most) 

oziroma konkretnem odgovoru, kaj in kdaj lahko pričakujemo rešitev in ali bodo za to 

predhodno potrebne žrtve.« 

 

 

Odgovori: 

1. Usmerjevalna prometna signalizacija je bila postavljena v mesecu januarju 2018. Vsa 

prometna signalizacija je postavljena v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji 

in prometni opremi na cestah (Ur.l. RS, št. 99/2015). 

2. Občina Slovenska Bistrica nima stvarne pristojnosti za postavljanje prometne 

signalizacije ob državnih cestah. Pobuda bo posredovana na Direkcijo RS za 

infrastrukturo. 

3. Del ceste skozi naselje Leskovec bo v celoti obnovljen. V teku je postopek javnega 

naročila za izbiro izvajalca del. 

4. Most na javni poti JP 943901 na potoku Polskava (Brčev most) je odstranila KS 

Zgornja Polskava, ki je tudi vzdrževalec te javne poti. KS je za ureditev te 

problematike že v letu 2011 naročila in pridobila projekt za pridobitev gradbenega 

dovoljenja PGD, še pred tem pa leta 2010 PZI projekt za rekonstrukcijo ceste oziroma 

dostopne poti. Po informacijah, ki smo jih v zvezi s to problematiko prejemali od KS 

se jim je pri izvedbi zataknilo predvsem zaradi neurejenih lastniški razmerij, nekatera 

zemljišča na tem območju javne poti JP 943901 so v privatni lasti. Brez privolitve 

lastnikov pa nanje ni mogoče posegati.  

Iz podanega odgovora sledi, da se je za odgovore povezane s to problematiko obračati 

na KS Zg. Polskava, ker avtonomno vodi vse aktivnosti povezane s to problematiko. 

 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

Pripravili: 

Marko Pučnik 

 

Simon Kotnik 

 

 

Vodja Oddelka za okolje in prostor: 

        Milan Ozimič 



 

                                                             
 

O B Č I N A 

SLOVENSKA BISTRICA 

O b č i n s k a  u p r a v a 

Oddelek za družbene dejavnosti 
 

Kolodvorska  ulica 10,  2310 Slovenska Bistrica 

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00, 843 28 20   fax: + 386 2 / 843 28 50  e-mail: obcina@slov-bistrica.si 

uradna spletna stran: http://www.slovenska-bistrica.si 

Številka: 21/2018-MO 

Datum: 03.04.2018 

 

            O B Č I N A  

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

ZADEVA: Odgovor na pobudo g. Ludvika Repoluska, postavljenega na 20. redni seji  

                        OS dne 20.2.2018 

 

 

Pobuda: 

Podajam pobudo za zamenjavo dotrajanih košev za smeti in nabava novih, saj je le teh v 

naseljih premalo, tudi v mestu Slovenska Bistrica. 

 

Odgovor: 

 

V letošnjem letu je planirana zamenjava dotrajanih košev za smeti in nabava novih po mestu 

Slovenska Bistrica, prav tako po ostalih naseljih občine. Postopek nabave omenjenih košev je 

že v teku. 

 

S spoštovanjem, 

 

 

Pripravila: 

Janja Mlaker, dipl. inž. agr. 

 

                                                                                                  Milan Ozimič 

              Vodja oddelka za okolje in prostor 
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SLOVENSKA BISTRICA 

O b č i n s k a  u p r a v a 

Oddelek za družbene dejavnosti 
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            O B Č I N A  

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

ZADEVA: Odgovori na vprašanja občinskega svetnika, g. Stanislava Zajška 

izražena na 20. redni seji občinskega sveta, dne 20.02.2018 

 

 

Vprašanja: 

Ker v samem ožjem mestu primanjkuje gradbenih parcel za individualno gradnjo in vrstne 

hiše v Zgornji Bistrici pa je na voljo okrog 30 hektarjev zemljišča za gradnjo, vendar 

obstajajo ovire in sicer  

1. ni dovolj močna trafo postaja za priključke  

2. ni zadostne količine vode za nove priključke za vodovod  

3. kanalizacija  

Kdo je v tem primeru dolžan pripeljat vodo, elektriko in kanalizacijo, da bo možna gradnja, 

saj vsaka parcela placa kot komunalni prispevek, električni prispevek. 

 

Odgovor: 

Območje Zgornje Bistrice ima na podlagi veljavnega prostorskega plana občine ( Dolgoročni 

plan- prostorski del- občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2003 

(Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03,131/2004, 47/06 in 53/11) velike 

površine nepozidanih stavbnih zemljišč, ki so v naravi kmetijska zemljišča. Ta zemljišča so 

trenutno pogojno zazidljiva, saj so komunalno neopremljena. Hkrati pa gre za večje 

komplekse nepozidanih zemljišč, za katere je v skladu z Urbanistično zasnovo za mesto 

Slovenska Bistrica potrebno izdelati občinske podrobne prostorske načrte (OPPN). Na tem 

območju jih je predvidenih 9, kateri predstavljajo smiselne zaokrožene celote - soseske.  Do 

sedaj ni bilo izkazanega širšega interesa oziroma podanih pobud lastnikov zemljišč -  

investitorjev, tako v postopku izdelave in sprejemanja ni noben OPPN na tem območju. 

 

Obstoječa javna komunalna infrastruktura na tem območju je že dokaj stara in ni bila grajena 

za sedanje in bodoče potrebe niti po sedanjih zahtevah in predpisih in ne omogoča nadaljnjega 

priključevanja posameznih gradenj nanjo. Za novo umeščanje objektov v prostor bo potrebna 

izgradnja nove ali rekonstrukcija stare, da se bo zagotovila zadostna kapaciteta in zanesljivost 

oskrbe. 
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Pri opremljanju območij s komunalno opremo sodeluje več deležnikov. Prvi in odločujoč je 

vsekakor resen investitor, ki pristopi k izdelavi in sprejemanju OPPN in tudi investira v 

izgradnjo potrebne infrastrukture na območju sprejetega OPPN. Za javni del komunalne 

infrastrukture (cesta, kanalizacija, vodovod) do meja OPPN v sodelovanju z investitorjem 

poskrbi občina, za priključevanje na elektroomrežje elektro distribucijska podjetja, za 

priključevanje na telekomunikacijska omrežja pa telekomunikacijska podjetja. 

 

Da zemljišča postanejo zazidljiva je torej potrebno sodelovanje več deležnikov, vsak od njih 

mora pri tem opraviti svoj del obveznosti. Ključno iniciativo pa mora imeti investitor za 

območje OPPN-ja. 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

Pripravila: 

Janja Mlaker, dipl. inž. agr. 

 

                                                                                                  Milan Ozimič 

              Vodja oddelka za okolje in prostor 
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OBČINA 
SLOVENSKA BISTRICA 
OBČINSKI SVET 
 
  
ZADEVA: ODGOVOR NA VPRAŠANJE OBČINSKEGA SVETNIKA, G. DRAGA  
                 MAHORKA IZRAŽENO NA 20. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA   
                 DNE, 20.02.2018 
 
VPRAŠANJE: 
Drago Mahorko 
Je dal pisno vprašanje: 
»Na seji svetniške skupine SD dne 17.2.2018 smo se med drugim seznanili z Letnim 
poročilom o delu Nadzornega odbora za leto 2017, ki je objavljeno na spletni strani 
občine in ga pozitivno ocenili. 
Nadzorni odbor občine Slovenska Bistrica je najvišji organ nadzora javne porabe v 
občini Slovenska Bistrica. 
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja 
občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, 
javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega 
proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim 
premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih 
sredstev. 
Nadzorni odbor mora županu in občinskemu svetu predložiti pisno letno poročilo o delu 
in porabi sredstev in najmanj enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s 
pomembnimi ugotovitvami iz področja svojega dela in predlagati rešitve za izboljšanje 
poslovanja. 
Na podlagi 48. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) 
županu občine predlagamo, da na naslednjo sejo Občinskega sveta Občine Slovenska 
Bistrica uvrsti obravnavo Letnega poročila o delu Nadzornega odbora za leto 2017 in 
vsa končna poročila o pregledu poslovanja javnih zavodov, krajevnih skupnosti in 
Občinske uprave občine Slovenska Bistrica, ki jih je v skladu s programom dela opravil 
nadzorni odbor v letu 2017. 
V pričakovanju, da boste pobudo realizirali, vas lepo pozdravljam.« 
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ODGOVOR: 
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V skladu z določili  32. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO 
in 11/18 – ZSPDSLS-1), 38. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list 
RS, št. 55/10) in 3.člena  Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Slovenska 
Bistrica (Uradni list RS, št. 36/15 in 69/15) opravlja Nadzorni odbor nadzor nad 
razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe 
proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih 
sredstev. Nadzorni odbor ugotavlja zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih 
organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih 
oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjevanje 
učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev. Delo 
nadzornega odbora je neodvisno in javno. Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan 
varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so opredeljene 
z zakonom, drugimi predpisi ali akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov 
proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto 
posameznikov. V skladu z določili Pravilnika o obveznih sestavinah poročila 
nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09), nadzorni odbor izdela 
poročilo o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih s priporočili in predlogi. 
Občinski svet, župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so 
dolžni obravnavati poročila nadzornega odbora ter upoštevati njegova 
priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi. 
Vsa naša končna poročila so javna in so objavljena na spletni strani Občine 
Slovenska Bistrica in poslana nadzorovani stranki, Občinskemu svetu ter 
županu. 
Nadzorovana stranka je dolžna spoštovati mnenja, priporočila in predloge 
nadzornega odbora iz  končnega poročila in o sprejetih ukrepih poročati 
nadzornemu odboru v roku, ki ga določi v končnem poročilo Nadzorni odbor. 
 
 
S spoštovanjem, 
                                                                            Predsednik Nadzornega odbora: 
                                                                                             Ivan Pristovnik 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0943


 

 
     

O  B  Č  I  N  A 

SLOVENSKA BISTRICA  

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 
Statutarno pravna komisija 

 

Kolodvorska ulica 10,  2310 Slovenska Bistrica 

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00, 843 28 13fax: + 386 2 / 81 81 141   e-mail:obcina@slov-bistrica.si 

uradna spletna stran: http://www.slovenska-bistrica.si 

    
Številka: 9000-11/2018 

Datum: 11. 4. 2018 

 

 

 

Zadeva: ODGOVOR NA VPRAŠANJE G. CAPLA NA 20. REDNI SEJI OBČINSKEGA 

SVETA OBČINE SLOVENSKA BISTRICA 

 

 

Vprašanje: 

»Naj se razišče vloga občinske statutarno-pravne komisije v zvezi z »nasprotji interesov pri glasovanju 

v organe občine«. Zakaj komisija ni pravočasno odreagirala in pravočasno opozorila na napake?« 
 

Odgovor: 

Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni pristojna, da opozarja občinske svetnike na nasprotja 

interesov pri glasovanju oz. odločanju. 

 

 

 

 

 

 

Drago Mahorko 

predsednik statutarno pravne komisije 
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